
Sorszám: I/1. 
T Á J É K O Z T A T Ó  

 
Békés Város Képviselő-testülete 2010. november 25-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
     Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2010. október 
28-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 363/2010. (X.28.) számú 
határozatában hozzájárult a Bélmegyer községben keletkező szennyvíz fogadásához. 
A Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel a műszaki feltételek egyeztetésre kerültek. A 
szerződés aláírásra és megküldésre került. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 364/2010. (X.28.) számú 
határozatában forgalmi rendváltozásról döntött. A Hőzső és a Szőlő utca 
kereszteződésében az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kihelyezésre került. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 365/2010. (X.28.) számú 
határozatában a Sodrony u. 3. sz., 5. sz., és 7. sz. alatti ingatlanokból megosztással 
keletkezett területek megvásárlásáról döntött, a Gyékény utca szélesítése érdekében. 
Az adásvételi szerződések megkötése az ügyvéd úr közreműködésével folyamatban 
van. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2010. (X.28.) számú 
határozatában Alapítványok támogatásáról döntött, mely alapján a támogatási 
szerződés megkötésre a támogatási összegek átutalásra kerültek. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 371/2010. (X.28.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Szent Lázár Alapítvány bérleti jogviszonyát 2011. 
október 31. napjáig meghosszabbítja. A bérleti szerződés megkötésre került. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 372/2010. (X.28.) számú 
határozatában garázs bérleti szerződés meghosszabbításáról döntött. A bérleti 
szerződés a Veres Péter tér 7. alatti 8-as számú garázs vonatkozásában megkötésre 
került. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 373/2010. (X.28.) számú 
határozatában szintén garázs bérleti szerződés meghosszabbításáról döntött, a bérleti 
szerződés aláírásra került. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 374/2010. (X.28.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Békés, Petőfi u. 42. szám alatt található ingatlant 
ingyenesen haszonkölcsönbe adja a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére. 
A szerződéskötés és az ingatlan átadása megtörtént, a földhivatali nyilvántartásban 
történő átvezetés folyamatban van. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 375/2010. (X.28.) számú 
határozatával módosította a Mortak-Fruit Kft-vel kötött szállítási szerződést. A 
szerződés módosításának aláírása megtörtént, a közbeszerzési hirdetmény 
megjelentetéséről gondoskodott a Polgármesteri Hivatal. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 379/2010. (X.28.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Békési Kistérségi Általános Iskola konyháinak 
élelmiszer alapanyag beszerzésére közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzés kiírásra 
került. 



 2 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 380/2010. (X.28.) számú 
határozatában módosította a „Bölcsőde építése” közbeszerzési szerződésben szereplő 
befejezési határidőt. A szerződés módosítás aláírása megtörtént. 

12) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 382/2010. (X.28.) számú 
határozatában a Vállalkozói Alapból történő kamatmentes kölcsön támogatásról 
döntött a Logo Game Kft. részére. A kölcsönszerződés megkötésre a támogatási 
összeg pedig átutalásra került. 

13) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 388/2010. (X.28.) számú 
határozatában az aljegyzői pályázat kiírásáról döntött. A pályázat kiírásra került, mely 
a KSZK honlapján 2010. november 10-én jelent meg, beadási határidő 2010. 
november 30. 

 
 
 
 
Békés, 2010. november 19. 

 
 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 
     
 
 


